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10.5.2017 A8-0123/3 

Predlog spremembe  3 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Patrick Le 

Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Tania 

González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, 

Jiří Maštálka 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Izvajanje prostotrgovinskega sporazuma med EU in Korejo 

2015/2059(INI) 

Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 9 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  – ob upoštevanju 380. poročila Odbora za 

svobodo združevanja Mednarodne 

organizacije dela, 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/4 

Predlog spremembe  4 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez 

Caldentey, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Tania 

González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, 

Jiří Maštálka 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Izvajanje prostotrgovinskega sporazuma med EU in Korejo 

2015/2059(INI) 

Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 10 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

– ob upoštevanju svoje resolucije z 

dne 25. novembra 2010 o človekovih 

pravicah ter socialnih in okoljskih 

standardih v mednarodnih trgovinskih 

sporazumih10, 

 

 

________________ 

10 UL C 99 E, 3.4.2012, str. 31. 

 

 

– ob upoštevanju svoje resolucije z 

dne 25. novembra 2010 o človekovih 

pravicah ter socialnih in okoljskih 

standardih v mednarodnih trgovinskih 

sporazumih10 in svoje resolucije z 

dne 5. julija 2016 o izvajanju priporočil 

Parlamenta iz leta 2010 o socialnih in 

okoljskih standardih, človekovih pravicah 

in družbeni odgovornosti gospodarskih 

družb11, 

 

_________________ 

10 UL C 99 E, 3.4.2012, str. 31. 

11 Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0298. 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/5 

Predlog spremembe  5 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez 

Caldentey, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier 

Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Izvajanje prostotrgovinskega sporazuma med EU in Korejo 

2015/2059(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava D 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

D. ker je prostotrgovinski sporazum 

med EU in Korejo prvi v novi generaciji 

prostotrgovinskih sporazumov, sklenjenih 

med EU in azijskim partnerjem, ki poleg 

odprave tarif vsebuje tudi pravila o odpravi 

necarinskih ovir ter ustvarja nove možnosti 

za dostop do trga storitev in naložb, pa tudi 

na področjih, kot so intelektualna lastnina, 

javna naročila in politika konkurence, zato 

ga bo mogoče uporabiti kot zgled za 

prihodnje prostotrgovinske sporazume; 

D. ker je prostotrgovinski sporazum 

med EU in Korejo prvi v novi generaciji 

prostotrgovinskih sporazumov, sklenjenih 

med EU in azijskim partnerjem, ki poleg 

odprave tarif vsebuje tudi pravila o odpravi 

necarinskih ovir ter ustvarja nove možnosti 

za dostop velikih korporacij in vlagateljev 

do trga, pa tudi na področjih, kot so 

intelektualna lastnina, javna naročila in 

politika konkurence; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/6 

Predlog spremembe  6 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez 

Caldentey, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier 

Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Izvajanje prostotrgovinskega sporazuma med EU in Korejo 

2015/2059(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava E – alinea 1 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

– trgovinski primanjkljaj EU, ki je v 

12-mesečnem obdobju pred začetkom 

veljavnosti sporazuma znašal 7,6 milijarde 

EUR, se je v petem letu izvajanja 

sporazuma spremenil v trgovinski presežek 

v znesku 2,5 milijarde EUR,  

– trgovinski primanjkljaj EU, ki je v 

12-mesečnem obdobju pred začetkom 

veljavnosti sporazuma znašal 7,6 milijarde 

EUR, se je v petem letu izvajanja 

sporazuma spremenil v trgovinski presežek 

v znesku 2,5 milijarde EUR, kar kaže, da 

ta sporazum škodi gospodarskemu razvoju 

našega korejskega partnerja, 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/7 

Predlog spremembe  7 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez 

Caldentey, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier 

Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Izvajanje prostotrgovinskega sporazuma med EU in Korejo 

2015/2059(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava E – alinea 11 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

– deluje Odbor za trgovino in 

trajnostni razvoj, ki je specializiran za 

izvajanje poglavja o trgovini in trajnostnem 

razvoju v sporazumu med EU in Korejo; 

– formalno sicer deluje Odbor za 

trgovino in trajnostni razvoj, ki je 

specializiran za izvajanje poglavja o 

trgovini in trajnostnem razvoju v 

sporazumu med EU in Korejo, a ni 

prinesel nobenih izboljšav v zvezi s težkim 

položajem sindikalistov v Koreji; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/8 

Predlog spremembe  8 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez 

Caldentey, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Xabier 

Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, 

Jiří Maštálka 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Izvajanje prostotrgovinskega sporazuma med EU in Korejo 

2015/2059(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  1a. ostro kritizira, da je korejska vlada 

leta 2016 poostrila ukrepe proti 

sindikalnim gibanjem, tako je bil 

predsednik korejske konfederacije 

sindikatov Han Sang-gyun obsojen na pet 

let zapora, ker je leta 2015 sodeloval v 

stavkah in demonstracijah proti politiki 

vlade, katere cilj je bil razveljaviti 

kolektivne pogodbe in znatno oslabiti 

delovno pravo; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/9 

Predlog spremembe  9 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez 

Caldentey, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Paloma López Bermejo, Estefanía 

Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Kateřina Konečná, Jiří 

Maštálka 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Izvajanje prostotrgovinskega sporazuma med EU in Korejo 

2015/2059(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  1b. je zelo zaskrbljen zaradi 

najnovejšega nasilnega zatrtja sindikatov 

v Republiki Koreji in se boji, da bi to 

utegnilo pomeniti kršitev člena 13.7(2) 

sporazuma; poziva Komisijo, naj s 

korejskimi oblastmi začne posvetovanja o 

kršitvah človekovih pravic, kot sta 

svoboda združevanja in dejansko 

priznanje pravice do kolektivnih pogajanj; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/10 

Predlog spremembe  10 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez 

Caldentey, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier 

Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Izvajanje prostotrgovinskega sporazuma med EU in Korejo 

2015/2059(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. pozdravlja, da je sporazum 

prispeval k znatnemu povečanju trgovanja 

med EU in Korejo; poziva Komisijo in 

države članice, naj natančneje preučijo 

posledice in neposredni vpliv sporazuma 

na blaginjo potrošnikov, podjetnikov in 

evropskega gospodarstva ter o tem 

učinkoviteje obveščajo javnost; 

2. ugotavlja, da se je trgovanje med 

EU in Korejo v zadnjih petih letih znatno 

povečalo, kar je deloma posledica 

sporazuma, deloma pa posledica 

devalvacije evra; poziva Komisijo in 

države članice, naj natančneje preučijo 

posledice in neposredni vpliv sporazuma 

na blaginjo potrošnikov, delovna mesta in 

kakovostna delovna mesta, pravice 

delavcev in človekove pravice, okolje, 

podjetnike in evropsko gospodarstvo ter o 

tem učinkoviteje obveščajo javnost; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/11 

Predlog spremembe  11 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez 

Caldentey, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Tania 

González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, 

Jiří Maštálka 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Izvajanje prostotrgovinskega sporazuma med EU in Korejo 

2015/2059(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

4. ugotavlja, da prostotrgovinski 

sporazum med EU in Korejo, tako kot 

drugi prostotrgovinski sporazumi ter 

sporazumi o storitvah in naložbah, 

pozitivno vpliva na socialno-ekonomski 

razvoj obeh strani, gospodarsko 

povezovanje, trajnostni razvoj ter 

zbliževanje med državami in državljani; 

črtano 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/12 

Predlog spremembe  12 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez 

Caldentey, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Paloma López Bermejo, Tania 

González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, 

Jiří Maštálka 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Izvajanje prostotrgovinskega sporazuma med EU in Korejo 

2015/2059(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. je seznanjen s prizadevanji foruma 

civilne družbe in domačih svetovalnih 

skupin, ustanovljenih v skladu z določbami 

v poglavju o trgovini in trajnostnem 

razvoju, ki so osrednji del skupnega 

svežnja prostotrgovinskega sporazuma; 

opozarja, da sta se v skladu s členom 13.4 

sporazuma obe strani zavezali, da bosta 

spoštovali, spodbujali ter v zakonih in 

praksi uresničevali načela, pri tem pa 

upoštevali obveznosti, ki izhajajo iz 

članstva v Mednarodni organizaciji dela, in 

Deklaracijo Mednarodne organizacije dela 

o temeljnih načelih in pravicah pri delu, 

predvsem na področju svobode 

združevanja in pravice do kolektivnih 

pogajanj; poudarja pa, da napredek Koreje 

na področju ciljev iz poglavja o trgovini in 

trajnostnem razvoju ni zadovoljiv in da je 

še vedno opaziti primere kršitve svobode 

združevanja, vključno z zaskrbljujočimi 

primeri zapiranja voditeljev sindikatov, in 

poseganj v pogajanja, ki bi morala ostati v 

rokah izključno pogajalskih partnerjev; v 

zvezi s tem poziva Komisijo, naj začne 

uradna posvetovanja s korejsko vlado v 

skladu s členom 13.14 sporazuma, in 

poziva skupino strokovnjakov, omenjeno v 

5. je seznanjen s prizadevanji foruma 

civilne družbe in domačih svetovalnih 

skupin, ustanovljenih v skladu z določbami 

v poglavju o trgovini in trajnostnem 

razvoju, ki so osrednji del skupnega 

svežnja prostotrgovinskega sporazuma; 

opozarja, da sta se v skladu s členom 13.4 

sporazuma obe strani zavezali, da bosta 

spoštovali, spodbujali ter v zakonih in 

praksi uresničevali načela, pri tem pa 

upoštevali obveznosti, ki izhajajo iz 

članstva v Mednarodni organizaciji dela, in 

Deklaracijo Mednarodne organizacije dela 

o temeljnih načelih in pravicah pri delu, 

predvsem na področju svobode 

združevanja in pravice do kolektivnih 

pogajanj; poudarja pa, da napredek Koreje 

na področju ciljev iz poglavja o trgovini in 

trajnostnem razvoju ni zadovoljiv in da je 

še vedno opaziti primere kršitve svobode 

združevanja, vključno z zaskrbljujočimi 

primeri zapiranja voditeljev sindikatov, in 

poseganj v pogajanja, ki bi morala ostati v 

rokah izključno pogajalskih partnerjev; v 

zvezi s tem poziva Komisijo, naj začne 

uradna posvetovanja s korejsko vlado v 

skladu s členom 13.14 sporazuma, in 

poziva skupino strokovnjakov, omenjeno v 
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istem členu, naj, če posvetovanja 

spodletijo, sprejme ukrepe in nadaljuje 

dialog o tem, da korejska vlada ne 

izpolnjuje svojih obveznosti, predvsem pa 

naj si nenehno in vztrajno prizadeva, da bi 

si v skladu z zavezami iz sporazuma 

prizadevala, da bi Koreja ratificirala 

temeljne konvencije Mednarodne 

organizacije dela, ki jih ta država še ni 

ratificirala; 

istem členu, naj, če posvetovanja 

spodletijo, sprejme ukrepe in nadaljuje 

dialog o tem, da korejska vlada ne 

izpolnjuje svojih obveznosti, predvsem pa 

naj si nenehno in vztrajno prizadeva, da bi 

si v skladu z zavezami iz sporazuma 

prizadevala, da bi Koreja ratificirala 

temeljne konvencije Mednarodne 

organizacije dela, ki jih ta država še ni 

ratificirala, čeprav jo odstavki 1 do 4 

člena 13.4(3) sporazuma k temu 

obvezujejo; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/13 

Predlog spremembe  13 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez 

Caldentey, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier 

Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Izvajanje prostotrgovinskega sporazuma med EU in Korejo 

2015/2059(INI) 

Predlog resolucije 

Paragraph 7 - point d a (new) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  (da) vpliv prostotrgovinskega 

sporazuma na okolje in dobrobit živali, 

kar zadeva povečano nastajanje 

industrijskih in strupenih odpadkov, 

onesnaževanje oceanov z olji in težkimi 

kovinami ter povečane emisije CO2 zaradi 

večjega prometa in trgovanja, zlasti z 

visoko zmogljivimi avtomobili; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/14 

Predlog spremembe  14 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez 

Caldentey, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía 

Torres Martínez, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Izvajanje prostotrgovinskega sporazuma med EU in Korejo 

2015/2059(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. ugotavlja, da je bilo v zadnjem času 

opaziti primere oblikovanja novih 

netarifnih ovir, kot so na primer tehnične 

norme za stroje, opremo in vozila, ki jih v 

preteklosti ni bilo; poudarja, da je še 

posebej nesprejemljiv pojav neutemeljen 

umik homologacije tipa vozila za različne 

evropske proizvajalce avtomobilov; poziva 

Komisijo, naj začne dvostranske pogovore, 

da bi rešila to vprašanje; 

8. ugotavlja, da je bilo v zadnjem času 

opaziti primere oblikovanja novih 

netarifnih ovir, kot so na primer tehnične 

norme za stroje, opremo in vozila, ki jih v 

preteklosti ni bilo; poudarja, da je še 

posebej nesprejemljiv pojav neutemeljen 

umik homologacije tipa vozila za različne 

evropske proizvajalce avtomobilov; poziva 

Komisijo, naj začne dvostranske pogovore, 

da bi odpravila objektivno nepotrebne 

trgovinske ovire, pri čemer pa naj ne 

izpodbija predpisov, ki so pomembni za 

zdravje in okolje; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/15 

Predlog spremembe  15 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Patrick Le 

Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Izvajanje prostotrgovinskega sporazuma med EU in Korejo 

2015/2059(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 9 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

9. poudarja, da številna mala in 

srednja podjetja (MSP) ne poznajo 

možnosti, ki jih zagotavlja sporazum; zato 

poziva Komisijo in države članice EU, naj 

preučijo stopnjo uporabe preferencialov, 

predvsem za MSP, ter sprejmejo 

učinkovite ukrepe za ozaveščanje MSP o 

možnostih, ki jih prinaša sporazum; 

9. poudarja, da sporazum številnim 

malim in srednjim podjetjem (MSP) ni 

koristil, kot je bilo napovedano; zato 

poziva Komisijo in države članice EU, naj 

preučijo razloge za to;  

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/16 

Predlog spremembe  16 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez 

Caldentey, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía 

Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Izvajanje prostotrgovinskega sporazuma med EU in Korejo 

2015/2059(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

10. podpira dodatno poglabljanje 

trgovinskih in naložbenih odnosov med 

EU in Korejo, zlasti v zvezi s poglavjem v 

sporazumu, ki se nanaša na naložbe; 
pričakuje, da bodo pred pogajanji o 

poglavju o naložbah odpravljene težave iz 

poglavja o trgovini in trajnostnem razvoju; 

podpira sodelovanje podpisnic sporazuma 

pri ustvarjanju dodatne gospodarske rasti in 

trajnostnega razvoja v korist državljanom 

EU in Koreje; poziva Komisijo in vlado 

Republike Koreje, naj pri pogajanjih o 

poglavju o naložbah ne uporabljata stare 

metode ISDS, temveč se raje opirata na 

novi sistem sodišč za naložbe, kakor ga je 

predlagala Komisija, in poziva Komisijo, 

naj dolgoročno oblikuje večstransko 

sodišče za naložbe, ki bi utegnilo v 

sedanjih in prihodnjih sporazumih o 

prosti trgovini nadomestiti vse mehanizme 
za reševanje sporov v zvezi z naložbami; 

10. pričakuje, da bodo pred 

morebitnimi pogajanji o razširitvi 

sporazuma odpravljene težave iz poglavja 

o trgovini in trajnostnem razvoju; podpira 

sodelovanje podpisnic sporazuma pri 

ustvarjanju dodatne gospodarske rasti in 

trajnostnega razvoja v korist državljanom 

EU in Koreje; poziva Komisijo in vlado 

Republike Koreje, naj pri pogajanjih o 

poglavju o naložbah ne uporabljata nobene 

metode ISDS, temveč ohranita obstoječi 

meddržavni mehanizem, ki se je izkazal za 

zadostnega; 

Or. en 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

11. poudarja, kako pomembno je še 

izboljšati mednarodno sodelovanje v 

večstranskem, mnogostranskem in 

regionalnem mednarodnem okviru ter v 

sklopu STO, na primer v zvezi s pogajanji 

o sporazumu o okoljskem blagu (EGA) in 

sporazumu o trgovini s storitvami (TiSA); 

11. poudarja, kako pomembno je še 

izboljšati mednarodno sodelovanje v 

večstranskem, mnogostranskem in 

regionalnem mednarodnem okviru ter v 

sklopu STO in drugih mednarodnih 

institucij, kot sta Mednarodna 

organizacija dela in Svet OZN za 

človekove pravice, na primer v zvezi s 

pogajanji o sporazumu o okoljskem blagu 

(EGA) in mednarodnem sporazumu o 

nadnacionalnih družbah in človekovih 

pravicah; 

Or. en 

 

 

 


